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01. A arquitetura de Niemeyer consegue desenvolver uma profunda relação de harmonia com  os espaços, fugindo das fórmulas antigas, 
o grande arquiteto soube dar às suas formas uma dimensão plástica, beirando o conceito de artes plásticas. O concreto armado, 
principal e maior novidade construtiva da época, foi o elemento que tornou as ideias de Oscar viáveis. Ângulos, curvas, formas antes 
inimagináveis agora eram possíveis. Assim, Niemeyer conseguiu estabelecer uma integração entre o edifício e a paisagem, tornando-se 
um vanguardista para a arquitetura da época.

 Resposta: B

02. 
I. Incorreto - A arquitetura moderna foi infl uenciada pelas vanguardas modernistas, valorizando as formas geométricas e a 

funcionalidade dos edifícios.
II. Correto - A arquitetura moderna brasileira vai beber na fonte da arquitetura moderna que se desenvolvia nos Estados Unidos e na 

Europa, destacando o racionalismo, a funcionalidade, as formas geométricas.
III. Incorreto - A valorização dos motivos fl orais e brasões nas fachadas dos edifícios não caracteriza a arquitetura moderna, pois esta 

está fundada na racionalidade das linhas e formas.

 Resposta: D

03. As obras propostas para análise estão em perfeita sintonia com a arquitetura moderna europeia, fato que comprova essa afi rmação 
reside nas linhas e formas, marcadas por racionalismo, funcionalidade, valorização do concreto e formas geométricas.

 Resposta: D

04. Nas imagens propostas, observa-se uma integração entre as edifi cações e o ambiente, destacando uma consciência espacial e uma 
profunda harmonia entre os elementos constituintes: espaço-edifi cação integrados.

 Resposta: E

05. O estudo da arte no mundo contemporâneo tem explorado diferentes aspectos, enfocando não apenas a visualidade, mas também 
os aspectos da interpretação, levando em consideração o lugar ideológico do homem e suas subjetividades. Assim, segundo o texto, 
a abordagem da arte deve considerar a interseção de diferentes aspectos: raça, classe social e gêneros visuais.

 Resposta: A
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